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Fins al 6 de gener  
Les instal·lacions aquàtiques 
de la zona esportiva 
ROMANDRAN TANCADES 
per obres de millora de 
l’equipament

Els usuaris podran fer ús durant 
aquests dies de la sala d’entrenament i musculació, que estarà 
oberta en els següents horaris:
Del 2 al 6 de gener, oberta en horari habitual (de 6:30 a 22 hores). 
Dies 1 i 6 de gener tancat.

Disculpeu les molèsties. 

Bus Urbà 
Fins l’1 de març de 2019, prova pilot amb nous horaris de la línia L1 i 
servei a demanda per a la línia L2.

Més informació al 672 040 375 i www.santsadurni.cat/bus
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oFeRta eduCativa 2019 esCola d’adults 
sant saduRní

Graduat en Educació Secundària per Adults (GES) , 
Anglès 1, 2 i 3 (A.1 i A.2) Informàtica: Competic inicial i 
competic 1 i Català 3 (B1). 

Horari: Matí. Cal presentar documentació en horari d´atenció 
al públic dimarts i dijous de 12 a 13h. Original i fotocòpia del DNI 
o altre document d´identifi cació.Targeta sanitària i fotocòpia. 
Dues fotografi es de carnet. Per Secundària per Adults també cal 
originals i fotocòpia de documentació acadèmica justifi cativa 

E-mail: adultssantsadurni@gmail.com; 
tf: 938184032 (en horari d´atenció al públic) 
Av/Francesc Macià s/n (a l’edifi ci del J.Verdaguer) 
Ensenyament públic. 

talleRs 2019 esplai-la Caixa 

Inscripcions a partir del 7 de gener. 
Horari d’ofi cina, matí de 10 a 12:30. Tarda de 16 18:30. 
c/ Sant Antoni, 26. 

Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. 
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AGENDA GENER

Dissabte 5 de gener

 CavalCada de Reis
18:30 Recorregut: c/ Barcelona - rbla. Generalitat - Raval - Dr. 
Escayola - pl. Ajuntament - Marc Mir -pl. Església. Viu la nit més 
màgica!. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Comissió de Reis. 

Dimarts 8 de gener

inauguRaCió de l’exposiCió “la aCtualidad” 
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge a la 
Vellesa, 10. Pintures de Loyda Sequedo Jurado. 
Amb la col·laboració de Caves Rimarts. 

Dissabte 12 de gener

CaMpanya ReCollida aMpolles buides 
9:00 Recollida anual d’ampolles buides de cava. Des de la comissió 
de la recollida es demana que no llenceu les ampolles buides 
de cava i les guardeu pel dia de la recollida. Els beneficis de la 
campanya d´enguany aniran destinats a la República Dominicana 
per ajudar a un projecte d’atenció a la infancia que du a terme 
l’ONG “Sonríe y crece” de la qual en formen part joves de Sant 
Sadurní i de la Universitat de Barcelona. Per recollir grans 
quantitats o bé per participar com a voluntaris a la recollida podeu 
trucar al 600 597 626. 

paRtit oK lliga Hoquei patins noia FReixenet-
CityliFt giRona 
20:00 Pavelló Olímpic de l’Ateneu.
Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i via 
online a www.radiosantsadurni.cat. Socis 5 €; no socis 12 €. 
Organitza: CE NOIA FREIXENET. 
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Diumenge 13 de gener

ballada de swing
12:00 A la Plaça de l’Ajuntament. 
Organitza: Penedès Swing. 

Dilluns 14 de gener

iniCi del talleR “en FoRMa 2”, des del CiCle de 
CReixeMent i benestaR
11:15 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Sèrie d’exercicis físics, l’objectiu del qual és la prevenció de les 
caigudes en la gent gran. 

Dimarts 15 de gener

pintuRa en diReCte de loyda sequedo
12:00 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. 

 Dimecres 16 de gener 

bibliolab aRtístiC d’oRigaMi  
17:30 A la Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 1er Homenatge 
a la Vellesa, 10. 
Activitat per a infants de 1r a 3r de primària. Amb la Maria Rosa 
Casanovas. Inscripcions a partir del 8 de gener al web: 
www.santsadurni.cat/activitatsinfantils. 

Dijous 17 de gener

visita de l’oFiCina Mòbil d’inFoRMaCió al 
ConsuMidoR
10:30 A l’Era d’en Guineu. Pl. Era d’En Guineu. 
Fins a les 13:00h  Per atendre les consultes de la ciutadania i oferir 
informació sobre temes de consum. 
Organitza: Diputació de Barcelona. 
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espai obeRt 

19:15 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. 
Espai de trobada per a la reflexió, l’atenció Plena, (mindfulness), 
i la pràctica de la meditació, una eina que ens ajuda a gestionar 
l’estrès i contribueix a la millora personal. 
Organitza: ESPAI  DEL  KOR. 

Divendres 18 de gener 

talleR de CostuRa
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Aprendre a fer algun que d’altre detallet amb màquina de cosir, 
aprofitant i/o reciclant retalls de roba que d’entrada sembla que 
no hagin de tenir cap més utilitat. A càrrec de Maria Berlanga. 

Diumenge 20 de gener

CineMa al Casal 
loving. estats units, 2016 
18:30  Al Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. 
Dirigida per Jeff Nichols. Amb Joel Edgerton 
i Ruth Negga La història real de Mildred i 
Richard, una parella que es casa a Virgínia el 
1958. Degut a la condició interracial del seu 
matrimoni, foren arrestats, empresonats 
i exiliats. Durant una dècada la parella va 
lluitar pel seu dret de tornar a casa.

21 i 28 de gener, 4 i 11 de febrer

talleR de Cuina saludable d’HiveRn
de 17:30 a 19:30 Centre Vilarnau. Plaça Germans Segura Viudas S/N
A càrrec de Maria Alcolado. Inscripcions al Centre Vilarnau: 
Plaça Germans Segura Viudas S/N. 
Tel. 93 891 43 09 i centrevilarnau@santsadurni.cat 
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Dimarts 22 de gener

pResentaCió del llibRe 

“el doMadoR de lagaRtijas” de 
MaRia doloRes gaRCia pastoR
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10. 
Amb la col·laboració de Caves Rimarts. 

paRtit oK lliga Hoquei patins noia FReixenet-pas 
alCoi 
21:00 Pavelló Olímpic de l’Ateneu. 
Retransmès en directe per Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i via 
online a www.radiosantsadurni.cat. Socis 5 €; no socis 12 €. 

Dijous 24 de gener 

talleR de RisoteRàpia
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Els alumnes de l’escola Intermunicipal del Penedès han elaborat 
unes activitats de risoteràpia per poder gaudir d’una estona 
agradable, oblidar els problemes i poder fomentar la diversió, les 
relacions socials i potenciar el gran somriure que ens caracteritza. 
Es duran a terme activitats com circuits amb globus, mímica,... 
Organitza: Escola Intermunicipal del Penedès. 

Divendres 25 de gener 

ball beRenaR de la gent gRan
17:00 Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Inscripció i pagament: els dies 21, 22 i 23 de gener, de 16 a 19h al 
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Sadurní - Ps. Can Ferrer 11. 
Organitza: Junta del ball berenar. 
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Dissabte 26 de gener

teatRe a baRCelona “l’HabitaCió del Costat” 
16:15 Plaça del Pont Romà i Forn de l’Arseni. Sortida per anar al 
teatre a Barcelona. 
Sala Villaroel. Obra: “L’habitació del costat”. Preu: 35 euros. 
Organitza: Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. 

Dissabte 26 de gener 

els vins negRes Més 
pReMiats de Catalunya
18:30 Cal Feru eno·botiga. 
Explicarem quins són els principals 
concursos i guies de vins a nivell 
nacional i internacional, i quins 
criteris segueixen a l´hora de valorar 
un vi, i després tastarem els vins a cegues i els puntuarem per veure 
si coincidim amb la opinió dels crítics. Per seleccionar els vins del 
tast ens guiarem, principalment, amb les puntuacions dels vins a la 
Guia Peñin, a La Guia de Vins de Catalunya, a la Robert Parker Wine 
Advocate i als Premis Vinari. Preu: 30 €. Organitza: Cal Feru. 

Diumenge 27 de gener

teatRe al Casal
MaRe teRRa 
Activitat familiar
12:00 Al Casal d’Entitats - Cr. Marc 
Mir, 15. El Bernat té cinc anys i una 

pila de preguntes sense resposta: “D´on van sortir la lluna, el sol, 
les estrelles i el planeta Terra?”; “Com és que tots els dinosaures 
es van morir?”, “Abans de ser a la panxa de la mare, on era jo?” 
A càrrec de La companyia del Príncep Totilau. Direcció: Marc 
Hervàs. Interpretació: Clara Dalmau i Jordi Hervàs. 
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Dimarts 29 de gener

talleR FoRMatiu: eduCaR en la diveRsitat de 
CapaCitats
de 18:30 a 20:30 Sala d’actes del Casal d’Entitats (C/ Marc Mir, 15).
Adreçat a pares i mares amb fills dels 0 als 6 anys. Cada cop 
escoltem més en l´entorn educatiu que cada persona té unes 
capacitats i unes competències diferents i especifiques. Què 
vol dir? Quines capacitats tenen els nostres infants? Com 
afrontem com a família la diferència entre “l´infant imaginat o 
idealitzat” i el meu fill o filla? Eduquem diferent a cadascun dels 
nostres fills i filles? Formadors: Araceli González i Jordi Serra. 
Activitat formativa gratuïta però cal inscripció prèvia. E-mail: 
serveiseducatius@santsadurni.cat Tf: 938184224 ext.4. De dilluns 
a divendres de 10 a 14h Departament d’Educació Ajuntament Sant 
Sadurní d´Anoia. Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15. 

 Dijous 31 de gener

espai obeRt 
19:15 Casal d’Entitats - Cr. Marc Mir, 15.
Espai de trobada per a la reflexió, l’atenció plena, (mindfulness), 
i la pràctica de la meditació, una eina que ens ajuda a gestionar 
l’estrès i contribueix a la millora personal. 
Organitza: ESPAI  DEL  KOR. 

Dijous 31 de gener 

pResentaCió del llibRe 
“vides tRunCades”: FRagMents 
dels diaRis de gueRRa dels Meus dos 
avis gabRiel Raspall i Magí paReRa” 
de MeRCè paReRa i Raspall. 
19:30 Biblioteca Ramon Bosch de Noya - Plaça 
1er Homenatge a la Vellesa, 10. 
Amb la col·laboració de Caves Rimarts. 
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Dijous 31 de gener 

tast aMistós: 
vins negRes del pRioRat 
20:00 A Cal Feru eno·botiga. 
Tast per descobrir les particularitats 
dels vins de la DOQ Priorat
Una denominació d´origen amb un 
dels paisatges més particulars del nostre territori. 
Preu: 20 euros. Organitza: Cal Feru. 

Altres

MaRxa peR la llibeRtat dels pResos i exiliats 
polítiCs _ Cada dilluns a les 20:00 fins que siguin lliures. C/ 
Raval. Organitza: ANC Sant Sadurní. 

soRtides gRupals Running _ tots els dimarts i dijous a 
les 19:30. Lloc de sortida carrer vilafranca, 17. Sortides grupals 
de running per els voltants de la vila. S’aconsella aigua i frontal 
si es el cas. Contacte: sansasuatot@gmail.com. c. Vilafranca, 17. 
Organitza: Club Esportiu Sansa Sua... Tot. 

espai lliuRe_ el primer divendres de cada mes a les 17:00. 
Taller d’Orsy. Carrer Sant Antoni, 45. Espai lliure és un lloc de 
trobada per fer ganxet i mitja, sense professora. Obert a tothom i 
gratuït. Organitza: Taller d’Orsy. 

ConFeRènCia bíbliCa. 
tots els diumenges 11:00. Testimonis Cristians de Jehovà. Passeig 
del Parc Nº 1. 06/01/2019 Per què tenir por al Déu veritable? 
13/01/2019 El Regne de Déu està a prop 20/01/2019 Valorem el 
nostre lloc en el Regne de Déu 27/01/2019 Imitem a Jesús, i no 
siguem part del món. 
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FORMACIÓ

Centre de Serveis a les Empreses Nexes

•	espai pRoFessional teCnològiC.   
Cada dimarts de 10:30 a 12:30h.   
Assessorament individualitzat per adquirir, millorar 
o desenvolupar coneixements en noves tecnologies 
i com aplicar-los a la cerca de feina. També s’adreça 
a aquells emprenedors que vulguin adquirir o 
millorar competències tecnològiques que facilitin la 
implementació del seu projecte de negoci, o bé ajudin en 
la difusió del seu producte o servei a les xarxes. 

Més informació i inscripcions:
Nexes - Centre de Serveis a les Empreses
Cr. Dr. Barraquer 3-5. www.santsadurni.cat/nexes
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vestigis. exposiCió de FotogRaFia 
ConteMplativa. Obres de luis ochandorena. 
Al Centre Cultural. 
Fins al 3 de gener. De dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 h i 
de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h. Caps de setmana i 
festius de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 21:00 h.

vitRines d’aRt de la 
biblioteCa “oRigaMi” 
de Maria Rosa Casanovas.
Vitrines d’art de la Biblioteca 
Municipal. 
Del 2 al 30 de gener del 2019. 
Matins de dimarts a dissabtes de 
10:00 a 14:00, tardes de dilluns a 
divendres de 16:00 a 20:30. 

la aCtualidad, pinturas de loyda sequedo. 
A la Biblioteca Municipal.
Del 8 al 30 de gener del 2019. Matins de dimarts a dissabtes de 
10:00 a 14:00, tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30

EXPOSICIONS
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Més informació al web municipal 

www.santsadurni.cat

de l’1 al 6 de geneR 
FaRMàCia RoCa. Carrer Doctor Escayola, 4. 

del 7 al 13 de geneR               
FaRMàCia anna FeRReR. Rambla de la Generalitat, 47.  

del 14 al 20 de geneR 
FaRMàCia MestRe. Carrer Hospital, 2. 

del 21 al 27 de geneR 
FaRMàCia gasCón. Rambla de la Generalitat, 26.  

del 28 al 31 de geneR
FaRMàCia vilela. Carrer Tarragona, 34. 
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